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REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO MKS „CHEŁMIEC” WAŁBRZYCH
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w MKS „Chełmiec” są ukierunkowane w szczególności na
pracę z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.
2. Uczestników zajęć organizowanych przez MKS na obiektach sportowych, obowiązują
regulaminy tychże obiektów.
3. Uczniowie pragnący korzystać z zajęć MKS podpisują Deklarację Członkowską
stwierdzającą podporządkowanie się statutowi, regulaminom oraz zarządzeniom Władz
Klubu.
4. Zgodę dla niepełnoletnich uczestników zajęć podpisują ich prawni opiekunowie.
5. MKS jest zobowiązany przestrzegać zapisu ustawy o sporcie i rozporządzeniach
wykonawczych.
OBOWIĄZKI TRENERA (INSTRUKTORA)
1. Sumienne i staranne wykonywanie obowiązków w celu zapewnienia rozwoju
umiejętności i sprawności podopiecznych, uwzględniając ich zdrowie oraz rozówj
psychofizyczny.
2. Znajomość przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Kontrola miejsc zajęć uczestników wyposażenia i stanu urządzeń technicznych,
pomieszczeń w szczególności sprawdzanie czy ich aktualny stan odpowiada wymogom i
przepisom z zakresu bezpieczeństwa i higieny. Wszelkie odstępstwa od norm usunąć we
własnym zakresie (jeżeli możliwe) lub zgłoszenie Administratorom obiektów wszelkich
dostrzeżonych braków i błędów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników zajęć.
4. Kontrola przestrzegania przez uczestników obowiązujących regulaminów zajęć oraz
nadzór i czujność podczas podróży, zajęć, ćwiczeń w celu wyeliminowania w porę
przejawów działania nieostrożnego i niezgodnego z wymogami bezpieczeństwa.
5. Wykazywać zainteresowanie wynikami w nauce i sytuacją osobistą podopiecznych.
6. Natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikom pierwszej pomocy i dalszej
opieki w razie nieszczęśliwego wypadku. Powiadomienie o wypadku prawnego opiekuna,
Władze Klubu. Przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku i podjęcie innych
niezbędnych środków.
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7. Stałe podnoszenie kwalifikacji dla jak najefektywniejszego ich wykorzystywania dla
rozwoju podopiecznych.
8. Przestrzegać ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
9. Prowadzenie dziennika zajęć z listą obecności.

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Uczestnik zajęć ma prawo:
1. Korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu
2. Brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub.
3. Korzystać ze wszelkich ulg i świadczeń przysługujących lub uzyskanych przez Klub.
Uczestnik zajęć ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu, a podczas zajęć i
zawodów sportowych podporządkowywać się decyzjom trenerów i sędziów.
2. Brać czynny udział w zajęciach treningowych, być punktualnym i sumiennym oraz
uczestniczyć w zajęciach w czystym stroju i obuwiu sportowym.
3. Dbać o swój rozwój intelektualny i wywiązywać się w sposób sumienny z obowiązków
szkolnych, a w przypadku ich pogorszenia informuje trenera.
4. Opłacać w ustalonych terminach składki klubowe.
5. Dbać o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego.
6. Dbać o dobre imię Klubu i godnie reprezentować jego barwy.
7. Chronić własność Klubu.
8. Prowadzić zdrowy tryb życia. Uczestnikom nie wolno palić papierosów i stosować
środków odurzających oraz używać słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
9. Odnosić się z szacunkiem do koleżanek, przeciwniczek i osób dorosłych.
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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA STATUTU, REGULAMINU LUB
UCHWAŁ WŁADZ KLUBU
1. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu jest podstawą do zastosowania przez Zarząd
kar statutowych
a) upomnienia
b) nagany
c) wykluczenia
2. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego następuje na wniosek członka Klubu,
instruktora (trenera) lub władz stowarzyszenia na podstawie informacji o zachowaniu
niezgodnym z uchwałami Władz Klubu.
3. Decyzja Zarząd o ukaraniu następuje po przeanalizowaniu dowodów i okoliczności
wypadków.
4. Decyzja podejmowana jest w głosowaniu jawnym.
5. Od decyzji zarządu podlega odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków klubu, a
decyzja WZC jest ostateczna.

